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KRYZYS W CZADZIE 

W Czadzie od wielu miesięcy brakuje pożywienia i coraz większej liczbie dzieci grozi skrajne 

niedożywienie a w konsekwencji śmierć. Co siedem minut jedno dziecko umiera z głodu. 

UNICEF szacuje, że niedożywienie jest pośrednią lub bezpośrednią przyczyną połowy 

zgonów dzieci w Czadzie. Z powodu ostrego ciężkiego niedożywienia cierpi ponad 127 

tysięcy dzieci. 

Kryzys żywnościowy jest wynikiem zbyt skąpych opadów, które miały miejsce w porze 

deszczowej w 2011 roku, co w rezultacie doprowadziło do znacznego spadku wielkości 

produkcji rolnej, zarówno w zakresie zbioru zbóż, jak i hodowli zwierząt. Według szacunków 

Ministerstwa Rolnictwa Czadu, Światowej Organizacji Rolnictwa (FAO) oraz Światowego 

Funduszu Żywnościowego (WFP) obecnie istnieje około 20% luka w stosunku do 

istniejącego zapotrzebowania na zboże, która wynosi około 455 000 ton. W stosunku do 

średniej produkcji rolnej z ostatnich 5 lat, wielkość produkcji zboża spadła w Czadzie o około 

30%. Sytuację miejscowej ludności dodatkowo pogorszył napływ w połowie 2011 roku ponad 

90 000 Czadyjczyków zamieszkujących dotychczas w Libii.  

Rosnący poziom niedożywienia w Czadzie doprowadził do kryzysu humanitarnego. Według 

badań przeprowadzonych przez UNICEF powszechne niedożywienie w tzw. pasie Sahelu 

dotknęło 18,9% społeczeństwa. Pomiędzy styczniem a sierpniem 2012 obserwowano stały 

wzrost liczby przypadków ostrego ciężkiego niedożywienia.  

Sytuację w Czadzie pogarszają nawracające epidemie takich chorób jak odra, zapalenie 

opon mózgowych i polio. Choroby te często są ściśle związane z poziomem niedożywienia 

organizmu dziecka i znacznie zwiększają ryzyko zgonu. Według ostatnich badań poziom 

śmiertelności okołoporodowej matek i niemowląt należy w Czadzie do najwyższych na 

świecie.  

Dodatkowo, skutki powszechnych w porze deszczowej powodzi dotknęły już 466 tysięcy 

osób. 

 

DZIAŁANIA UNICEF  

UNICEF niesie pomoc dzieciom od początku kryzysu w regionie Sahelu. Współpracujemy 

z OCHA (Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej), innymi 

agendami ONZ i organizacjami pozarządowymi działającymi na miejscu. 

W Czadzie koordynujemy działania związane z programami WASH (dostarczanie wody 

i budowa urządzeń sanitarnych), żywnościowymi, edukacyjnymi i związanymi z ochroną 

dzieci. 

W ramach walki z kryzysem żywnościowym UNICEF wspiera 367ośrodków terapeutycznego 

dożywiania w pasie Sahelu. Od stycznia do sierpnia 2012 specjalistycznym leczeniem objęto 

w nich około 100 tysięcy niedożywionych dzieci. 
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„UMIERAM Z GŁODU” KAMPANIA POMOCY DZIECIOM W CZADZIE 

Celem kampanii „Umieram z głodu” organizowanej przez UNICEF Polska jest 

zwrócenie uwagi na kryzys żywnościowy w Sahelu i zebranie środków finansowych na 

program pomocy dzieciom w Czadzie.  

UNICEF  jest na miejscu od początku kryzysu, który dotknął cały region Sahelu. Obejmujemy 

dostawami żywności i leków coraz większą liczbę dzieci. Jednak potrzeby są ogromne. 

Trwająca kilka miesięcy susza, niestabilna sytuacja polityczna, klęska szarańczy 

i zagrożenie chorobami zakaźnymi sprawiły, że z powodu skrajnego niedożywienia cierpi tam 

1,1 miliona dzieci. 18 milionom mieszkańców Sahelu grozi głód. W samym Czadzie co 

7 minut z głodu umiera jedno dziecko.  

UNICEF, dzięki wieloletniemu doświadczeniu pracy w sytuacjach kryzysowych, jest 

koordynatorem wielu działań pomocowych prowadzonych na miejscu. Ma dostęp do miejsc 

gdzie nie jest łatwo dotrzeć i otwarcie mówi o problemach, które media omijają w 

codziennych serwisach. Warto podkreślić, że UNICEF nie jest finansowany przez ONZ 

a swoje działania prowadzi wyłącznie dzięki wsparciu Darczyńców. W poprzednich latach 

nieśliśmy pomoc m.in. ofiarom trzęsienia ziemi na Haiti, podczas katastrofalnych powodzi 

w Pakistanie, czy w dotkniętym głodem Rogu Afryki.  

Ponad 90% środków pozyskiwanych przez UNICEF przy takich akcjach jest przekazywanych 

bezpośrednio na pomoc dzieciom: dostawy wody pitnej, zakup wysokokalorycznych 

odżywek, mleka terapeutycznego, leków i szczepionek. Dlatego UNICEF Polska 

maksymalnie ograniczając koszty prowadzonych działań zawsze stara się pozyskać 

powierzchnię reklamową i czas antenowy bezpłatnie.  

Działania, które będą finansowane dzięki wsparciu darczyńców z Polski.  

(na podstawie wniosku do MSWiA) 

Fundusze zebrane przez UNICEF w Polsce zostaną przeznaczone na następujące działania:  

Żywienie: 

Dzięki wsparciu Darczyńców z Polski będziemy mogli sfinansować leczenie dzieci w 50 

ośrodkach zdrowia położonych w szczególnie zagrożonych obszarach. Dotrzemy tam, gdzie 

do tej pory dzieci skrajnie niedożywione nie miały dostępu do odpowiedniej terapii. 

Zapewnimy także wsparcie techniczne i logistyczne. 

Zebrane fundusze przeznaczymy także na systematyczne badanie poziomu odżywienia 

dzieci w placówkach ambulatoryjnych i na oddziałach szpitalnych. Przeszkolimy 

wolontariuszy pochodzących z lokalnych społeczności, by umieli rozpoznawać przypadki 

niedożywienia. Wzmocnimy współpracę ze służbami medycznymi i WHO (Światową 

Organizacją Zdrowia) by wykorzystywać już istniejące programy (np. akcje szczepień) do 

identyfikowania dzieci potrzebujących pomocy. 

Przeszkolimy 100 pracowników służby zdrowia i nauczymy ich, jak w praktyce skutecznie 

nieść pomoc rodzinom dotkniętym skutkami niedożywienia. 
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Zdrowie:  

Dzięki wsparciu polskich Darczyńców zmobilizujemy i przeszkolimy 100 osób, które, jako 

sanitariusze, będą nieść pomoc dzieciom w ośrodkach zdrowia i punktach dożywiania dzieci.  

Wesprzemy rutynowe szczepienia dzieci w 10 regionach Czadu położonych w pasie Sahelu. 

Zapewnimy witaminę A oraz środki na odrobaczenie, które będziemy dystrybuować podczas 

rutynowych wizyt w ośrodkach zdrowia oraz w trakcie kampanii szczepień. 

Wspólnie z naszymi partnerami w terenie zorganizujemy szkolenia dla 600 pracowników 

społecznych i 250 pracowników służby zdrowia w zakresie rozpoznawania i leczenia chorób 

u noworodków i małych dzieci. 

Woda: 

Nasze plany obejmują także zainstalowanie zbiorników na wodę pitną oraz budowę latryn, 

urządzeń sanitarnych oraz bezpiecznych miejsc na odpady w wybranych ośrodkach zdrowia 

i terapeutycznego dożywiania.  

Zorganizujemy warsztaty promujące higienę i przeszkolimy lokalną ludność w zakresie 

uzdatniania i przechowywania wody. Matki niedożywionych dzieci otrzymają zestawy 

higieniczne i domowe zestawy do uzdatniania wody. 


